
 
                        Uchwała Nr  94/ 2007 
Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
                  z dnia 8 lutego 2007 r.  

             
 

w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie prowadzenia badań 
naukowych w dyscyplinie lub dziedzinie związanej z danym kierunkiem studiów.  

  
 
 
Na podstawie § 7 ust. 2  pkt  2  Statutu Państwowej Komisji Akredytacyjnej  Prezydium 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej uchwala, co następuje: 
 
 
        § 1 
 

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej ustala ogólne kryteria oceny spełnienia 
wymagań w zakresie prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie lub dziedzinie związanej 
z danym kierunkiem studiów,  ustalonych w przepisach określających warunki, jakie muszą 
spełnić jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku             
i poziomie kształcenia. 
 
 

§ 2 
 
 
Kryteria, o których mowa w § 1, zawiera  załącznik  do Uchwały. 
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
    

 
PRZEWODNICZĄCY 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ  
 
 

       Zbigniew Marciniak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik do Uchwały Nr 94/2007 
   Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej  

z dnia 8 lutego 2007 r. 
 
 

Kryteria  

oceny spełnienia wymagań w zakresie prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie  

lub dziedzinie związanej z danym kierunkiem studiów 

Wymagania dotyczące prowadzenia badań naukowych są spełnione jeŜeli: 

1) Wnioskująca jednostka prowadzi w dyscyplinie lub dziedzinie związanej z danym 

kierunkiem studiów udokumentowaną działalność naukowo-badawczą od co najmniej      

3 lat oraz przedstawi sprawozdanie z tej działalności za okres ostatnich trzech lat  

zawierające następujące informacje: 

- skład zespołów badawczych, 

 - realizowane tematy badawcze oraz opis efektów tych badań, 

- wykaz opublikowanych prac będących wynikiem działalności naukowej jednostki          

w danym okresie, wraz z podaniem ich autorów oraz miejsca publikacji.  W wykazie 

powinny zostać wyraźnie wskazane pozycje opublikowane w recenzowanych 

wydawnictwach naukowych.  NaleŜy takŜe wyodrębnić prace, które ich autorzy afiliowali 

przy uczelni występującej z wnioskiem lub ocenianej. 

2) Posiada bazę umoŜliwiającą prowadzenie badań naukowych na odpowiednio wysokim 

poziomie, w tym: 

– aparaturę naukową, instalacje doświadczalne, warsztaty itp., 

– księgozbiór z zakresu danej dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, 

– dostęp poprzez łącza internetowe do branŜowych baz danych z zakresu danej 

dziedziny nauki i dyscypliny naukowej. 

3) Organizowała lub współorganizowała konferencje naukowe. 

4) Udokumentuje środki, które: 

- przeznaczyła na prowadzenie działalności naukowej w okresie ostatnich 3 lat,  

- zamierza przeznaczyć na realizację planowanych badań.  

5) Uzyskała grant /granty/ lub inne środki na finansowanie badań naukowych. 

6) Wspiera rozwój naukowy własnej kadry poprzez system stypendiów, urlopów 

naukowych, staŜy itp. 

PowyŜsze kryteria stosowane są odpowiednio przy ocenie wymagań w zakresie dziedzin 

sztuki i dyscyplin artystycznych oraz twórczości artystycznej. 


